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डोलोरेस हुएर्टाचट जन्म १० एप्रिल १९३० मध्ये डॉवसन, न्यू मेक्ससको येथे
झटलट. ततचे वडील जआुन फनटांडीस शतेमजूर होते तर ततची आई
एलललसयट फनटांडीस डोलोरेस घरटची आणि आपल्यट मुलटबटळटांची
देखभटल करटयची.



डोलोरेसच्यट लहटनपिीचट ततचे आई-बटबट प्रवभसत झटल.े त्यटमळेु ततची आई
मलुटांनट घेऊन स्र्ॉकर्न, कॅललफोतनायट येथे रटहटयलट गेली. ततथे डोलोरेसचे
आजोबट हरकुलटनो शटवेजही त्यटांच्यट सोबतीलट आल.े
एकल पटलक म्हिून डोलोरेसची आई लमससे फनटांडीसचे आयषु्य फटरच
कष्र्टचे होत.े ती िचांड मेहनती असली तरी त्यटवेळी एकूिच कमी नोकऱ्यट
उपलब्ध होत्यट. खूप ियत्न केल्यटवर फळटांचट रस डब्यटत हवटबांद करिटऱ्यट
कटरखटन्यटमध्ये ततलट कटम लमळटल.े हे कटम सांपले की वेर्रची नोकरी अशट
एकट वेळी ती दोन नोकऱ्यट करटयची. डोलोरेसचे आजोबट मलुटांकडे लक्ष देत.
डोलोरेसलट आजोबट खूप आवडत आणि जवळचे वटर्त. त्यटांच्यटबरोबर
गप्पटगोष्र्ी आणि हटस्यप्रवनोद करटयलट ततलट खूप मजट यटयची. आजोबट
ततलट लटडटने “बडबडकटांदट” म्हिटयचे.
एके ददवशी लमससे फनटांडीसनट चटांगली सांधी चटलनू आली. ततच्यट कटही
लमत्टांनी ततलट हॉरे्ल चटलवशील कट असे प्रवचटरल.े लमसेस फनटांडीसनी ते
कटम आनांदटने स्वीकटरले आणि तटबडतोब सरुु केल.े डोलोरेस आणि ततचे
भटऊ हॉरे्लची स्वछतट, चटदरी बदलिे, भटांडी घटसिे, कपडे धुिे ह्यट कटमटांची
पिूा जबटबदटरी घेऊन आईलट हटतभटर लटवू लटगल.े ददवसभरटची शटळट
झटल्यटनांतर न कां र्टळतट डोलोरेस आईलट भरपरू मदत करटयची.

डोलोरेसच्यट लहटनपिी कॅललफोतनायटमधील
बहुतटांश मेक्ससकन-अमेररकन लोकटांसटी तो
खूप अवघड कटळ होतट. बरेचजि ददवसभर
कटपसू, लेट्यसु आणि स्र्ॉबेरीच्यट शतेटत

मजुरी करटयचे. ददवसभर
उन्हटतटन्हटमध्ये कटबटडकष्र्
करूनही खूपच कमी मजरुी
लमळत अस.े सांपिूा कुरु्ांब
रटबटयचे तवे्हट कुीे जेमतमे
अन्न आणि तनवटऱ्यटची
सोय होत असे.



कधीकधी लमससे फनटांडीस ह्यट गरीब मजुरटांची आपल्यट हॉरे्लमध्ये मोफत
रटहण्यटची व्यवस्थट करटयची. आपल्यटपेक्षट गरजू आणि गरीब लोकटांशी
िेमटने आणि सहटनभुतूीने वटगटवे हे डोलोरेस आपल्यट आईकडून लशकली.
आपल्यट जटतीबटांधवटनी चटांगले आयषु्य जगटवे ह्यटसटी लमसेस फनटांडीस
धडपड करीत. जे योग्य आहे त्यटसटी तनभीडपिे आवटज उीवटयलट
डोलोरेसलट ततच्यट आईने लशकवल.े
शतेमजुरटांचे खडतर आयषु्य पटहून डोलोरेसलट खूप वटईर् वटरे्. आपल्यटलट
सरुक्षक्षत घर आणि कुरु्ांब आहे, आपि शटळेत जटऊ शकतो, नटच व सांगीत
लशकू शकतो ह्यटबद्दल डोलोरेस स्वतःलट सदैुवी समजे.
डोलोरेसने शटळट आणि कॉलेजमध्ये मन लटवनू अभ्यटस केलट आणि
लशक्षक्षकट होण्यटचे आपले स्वप्न पिूा केल.े ततचे आपल्यट प्रवद्यटर्थयटांवर खूप
िेम होत.े ह्यट गरीब प्रवद्यटर्थयटांची पररक्स्थती पटहून ततचे मन उद्प्रवग्न
होई. उपटशी आणि अनवटिी मलुटांनट लशकवतटनट ततलट खूप दःुख होई.
ह्यटसटी कटहीतरी करटयलटच हवे असट तनश्चय करून ततने लशक्षक्षकेच्यट
नोकरीचट रटजीनटमट ददलट.
ततने शतेमजुरटांनट सांघदर्त केले.
डोलोरेसची इच्छट होती की त्यटांनी
एकत् येऊन कटमटचट योग्य मोबदलट
तसेच कटमटच्यट दीकटिी चटांगल्यट
सोयीसपु्रवधट लमळटव्यटत यटसटी आग्रह
धरटवट.
अशी धडपड करिटरी ती एकर्ी
नव्हती. १९५५ मध्ये डोलोरेसची ओळख
सीजर शटवेजशी झटली. त्यटचेही स्वप्न
ततच्यट स्वप्नटशी लमळतजेुळते होत.े
सीजर आपल्यट कुरु्ांबटच्यट मदतीसटी 
शतेमजुरी करतच लहटनटचट मोीट
झटलट होतट. आतट डोलोरेस आणि
सीजर दोघे लमळून शतेमजुरटांच्यट
हसकटांसटी कटम करू लटगले.

सीजर
शटवेज



३० सप्र्ेंबर १९६२ मध्ये डोलोरेस आणि सीजरनी एक प्रवशषे बीैक
आयोक्जत केली. शतेमजरुटांनी स्वतःच्यट हसकटसटी सांघर्नट स्थटपन
करण्यटची वेळ आली आहे असे त्यटांनट वटर्त होत.े बैीकीत कटमटचट योग्य
मोबदल्यटची मटगिी हे सांघर्नेचे मखु्य उदद्दष्र् ीरवले गेले आणि “नॅशनल
फटमा वका सा असोलसएशन” (NFWA) चट जन्म झटलट. सीजर शटवेज ह्यटांची
अध्यक्ष आणि डोलोरेसची उपटध्यक्ष म्हिून तनवड झटली.
१९६५ मध्ये सीजर आणि डोलोरेसनी द्रटक्षतोडिी कटमगटरटांच्यट सांपटचे नेततृ्व
केल.े जटस्त मजुरी लमळत नटही तोपयांत कटमटवर बदहष्कटर र्टकण्यटचे
ीरवण्यटत आल.े कटमटच्यट दीकटिी चटांगल्यट सोयी असटव्यटत अशीही
मटगिी केली. लोकटांचट पटदीांबट लमळटवट ह्यटसटी सीजरने रटज्यटची
रटजधटनी सॅक्रटमेंर्ो, कॅललफोतनायट येथे ३००० मलैटचट मोचटा आयोक्जत केलट.
डोलोरेस द्रटक्षे तोडिी कटमगटरटांनट सोबत म्हिून मटगे थटांबली.

वतामटनपत्े आणि र्ीव्हीने ह्यट
मोचटाची दखल घेऊन मोी बटतमी
ददली. त्यटमळेु द्रटक्षतोडिी मजुरटांचे
िश्न देशटच्यट कटनटकोपटऱ्यटपयांत
पोचले. अखेरीस एकट कां पनीने द्रटक्ष
तोडिी मजुरटांनट अधधक मजुरी आणि
कटमटच्यट दीकटिी चटांगल्यट सपु्रवधट
देण्यटचे मटन्य केले. डोलोरेसने
आपल्यट लमत् आणि दहतधचांतकटांच्यट
सोबत हट आनांद सटजरट केलट.
हळूहळू इतर द्रटक्षमळ्यटच्यट
मटलकटांनीही ह्यट मटगण्यट मटन्य
केल्यट.
डोलोरेस आणि सीजरने आपल्यट
सांघर्नेचे नटव बदलनू “यनुटयरे्ड फटमा
वका सा ऑफ अमेररकट” असे ीेवले.

ववषटरी द्रटक्टांवर बहहष्कटर!



शतेमजुरटांच्यट जीवनटत सुधटरिट जरूर होत होती पि अजून बरेच कटम
बटकी होत.े डोलोरेसने शतेटत प्रवषटरी रसटयने वटपरण्यटच्यट प्रवरुध्द आवटज
उीवलट. शतेमजुरटांसटी कल्यटिकटरी कटयदे व्हटवे ह्यटसटी डोलोरेस
वॉलश ांग्र्नलट गेली. ततने “लट कटसट” म्हिजेच शतेकऱ्यटांचे दहत ह्यटसटी 
देशभर िवटस केलट. १९७३ मध्ये डोलोरेसने द्रटक्षे आणि लेट्यसुवरील
बदहष्कटरटच्यट सांपटचे नेततृ्व केल.े जोपयांत शतेमजुरटलट योग्य मजुरी लमळत
नटही तोपयांत कुिटही अमेररकन मटिसटने द्रटक्षे व लेट्यसु प्रवकत घेऊ नये
अशी ततची धडपड होती. सांप यशस्वी ीरलट आणि कटयद्यटमध्ये बदल
झटले.
डोलोरेसने शते्मटजुरटांबरोबरच क्स्त्यट आणि मलुटांसटी ही कटम केल.े ततलट
वटरे् की क्स्त्यटांनट समटन हसक आणि मलुटांनट चटांगल्यट शटळट लमळटव्यट.
डोलोरेसलट ततच्यट ऐततहटलसक कटमधगरीबद्दल अनेक परुस्कटर लमळटल.े १९९३
मध्ये ततची नॅशनल प्रवमेन्स हॉल ऑफ फेम म्हिून तनवड झटली.
कुिटलटही न घटबरतट अन्यटयटप्रवरुद्ध आवटज उीवटयचट ही ततच्यट आईची
लशकवि होती. त्यटमळेु कुील्यटही पररक्स्थतीत न डगमगतट ती तनभीडपिे
न्यटयटसटी लढत रटदहली. अनेक लोकटांचे रटहिीमटन सधुटरल्यटबद्दल
डोलोरेसचे शतशः आभटर!

समटप्त


